
Fişă de evaluare 

 

 

Clasa 

Nume elev  

MICROSOFT WORD 

 

1. Realizaţi un document Word cu textul de mai jos. Creaţi un antet care să 

conţină, aliniat la stânga, pe 3 rânduri: numele ş i prenumele vostru,  data şi ora 
când a fost realizat documentul.(1 punct). 

                                             Oferta 

 

Descentralizarea, delegarea autorităţii decizionale la nivelul unităţilor şcolare, în tot ceea 

ce priveşte funcţionarea unităţii respective, va face ca şcoala să devină autonomă, putând să-şi 

conceapă, în anumite limite, o politică proprie, în domeniul curricular, financiar şi al resurselor 

umane. 

 Aceasta presupune o creştere a influenţelor comunităţii locale asupra organizaţiei şcolare, 

deci, pe măsură ce şcoala îşi va spori independenţa decizională faţă de nivelurile ierarhic 

superioare ale sistemului şcolar, va deveni tot mai dependentă de comunitatea locală, atât privind 

opţiunile educaţionale strategice, cât ş i din punctul de vedere al resurselor materiale şi umane 

care pot fi atrase. 

Ca urmare, pentru orice şcoală, devine obligaţie individualizarea Ofertei Educaţionale, prin 

Proiectul de Dezvoltare Institutionala, in functie de nevoile reale ale comunitatii si de conditiile 

concrete in care functioneaza unitatea scolara.  

 In acest sens , Colegiul National “Tudor Vladimirescu” Tg-Jiu, tinde sa-si defineasca o 

identitate proprie, pornind de la conditiile concrete in care isi desfasoara activitatea, bazandu-

se pe nevoile si resursele pe care comunitatea le are, stabilindu-si astfel oferta educationala: 

Planul de Dezvoltare a Scolii. 

 

    a. Titlu : Cu WordArt  culoarea de umplere portocaliu, text font Times New Roman (TNR), 

dim 12,B,I. 

     b. Text: 

- primul paragraf: font Tahoma, 10, I,B, stânga(0.5 puncte) 
- al  doilea paragraf: font Tahoma, 10, I,B, stânga-dreapta(0.5 puncte) 
- al treilea paragraf: font Tahoma, 10, I, stânga (0.5 puncte) 



- al patralea paragraf :font Garamond,12,stanga(0,5 puncte) 

- Toate paragrafele vor fi vor fi spatiate la 2 pt.  
   c.  :  Tg-Jiu, WordArt, Courier New, 24, contur: albastru închis, umplere: albastru deschis  

          (0.5 puncte) 
     d.Pagina (sus, jos, stanga, dreapta) : 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm  (0.5 puncte) 
  

 
 2. Creati un tabel cu următoarea structură: 

  

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

Disciplina 

Matematică Lb. Română Informatica 

Note Teza Note Teza Note Teza 

N1 N2 N1 N2 N1 N1 

1. Popescu Ion 7 8 5 5 7 6 10 8 10 

           

 

 
a. Tabel: adaugati inca 4 linii pe care le completati(1 punct) 
b. Sortati tabelul descrescator dupa nume(1 punct) 

  
 

 
 
 

Nota: 
 Timp de lucru: 45 minute. 

 Toate subiectele sunt obligatorii.  

 Se acorda 2 puncte din oficiu.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


